
  

   

 
 
 
 
 
 

Til dig der har en hvidpladebil stillet til rådighed af firmaet: 
 

Kørsel i Danmark  
Biler, med hvide nummerplader, der af firmaet stilles til rådighed for din transport i firmaets tjeneste må privat tillige 
benyttes til din private kørsel i hele Danmark. 
 
Kørsel i udlandet  
Privat kørsel i udlandet må kun foretages efter forudgående aftale med din nærmeste leder. Betaling for brændstof 
vil være for egen regning. Der gøres dog opmærksom på, at beløbet herfor vil kunne begæres modregnet i 
beskatningsgrundlaget såfremt du afleverer originalbilag (krav fra SKAT) herfor til personalekontoret som reglerne 
er p.t. 
 
Beskatning 
Der vil ske beskatning efter de til enhver tid gældende regler herfor. Beskatningen vil fremgå af din lønseddel. 
 
Ovenstående bestemmelser vil være gældende med mindre der står andet i din ansættelseskontrakt eller mundtligt 
med ledelsen er aftalt andet. 
 
Gældende færdselsregler skal altid overholdes. 
Hvis man får en parkeringsbøde eller fartbøde, betales disse af medarbejderen selv. 
 
Skulle du af den ene eller anden grund miste dit kørekort, er du naturligvis forpligtet til straks at meddele dette til 
din arbejdsleder. Kører man i firmaets tjeneste uden lovligt kørekort er det afskedigelsesgrund. 
 
Ved udlevering af firmabil kvitteres for evt. brændstof-kort der kan anvendes til køb af brændstof/olie.  
 
Brændstofkortet må ikke anvendes i privat øjemed. 
Opbevar kortet på dig selv, lad det aldrig ligge i bilen og lær koden udenad. Så undgår vi misbrug ved evt. tyveri af 
bilen. Skulle kortet blive stjålet eller du mister det, skal dette straks meldes til kontoret på Springstrup.  
Misbrug af brændstofkort er afskedigelsesgrund og vil blive politianmeldt. 
 
Ved skade skal IAAs værksted v. Bent Jørgensen (20199890) kontaktes i normal åbningstid. Sammen vurderer i 
om der er brug for Falck’s assistance. 
Uden for arbejdstid kontaktes: Falck Vejhjælp på telefonnr.: 70 10 20 30. Der oplyses abonnements nr.: 21045938. 
 
Bilen må ikke efterlades ulåst eller med nøglerne siddende i tændingen. 
 

                             NB: Klip her 

 
Undertegnede erklærer ved min underskrift, at jeg har modtaget cirkulære om “Hvidpladebiler” dateret 26.08.2020 og at jeg er 
indforstået med denne information: 

 

Navn med blokbogstaver 
 
 
 

Medarbejdernr. Underskrift 
 
 
dato:     /     - 20___ 

Hvis du ikke har 
førerbevis, 

Førerbevis Nr.: Udstedelsesdato: Gyldig til: 

Sæt  da X her  

Førerbevis gælder 
til (sæt X) 
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Kupon’en, den nederste del, afleveres med oplysningsskemaet til arbejdsmiljøafd. med oplysninger og 
afkrydsninger.  
HUSK underskrift !!!!!!!        

    KBA-26.08.2020 


